
 

MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE ROCZNE 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

NAD BZURĄ 

ZA ROK 2012 

 

 

I. Informacje ogólne: 

 

 

Nazwa:             Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą 

Adres:                      Plecewice 98, 05-088 Brochów 

Strony internetowe:  www.nadbzura.pl, http://nadbzura.e-sochaczew.pl 

E-mail:                      nadbzura@gmail.com  

Data powstania: grudzień 2005 

Bank:    Volkswagen Bank Polska S.A. 

Numer konta:            13 2130 0004 2001 0484 9691 0001 

Sąd Rejestrowy:   Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie 

XIV Wydział Gospodarczy KRS 

Data rejestracji: 08 maja 2006 

Numer KRS:  0000256532 

Numer REGON:      140627259 

Numer NIP:  837-172-54-28 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia: 

 

1. Marcin Prengowski - Prezes 

2. Martyna Sawicka - Wiceprezes 

3. Przemysław Kamiński - Skarbnik 

4. Tomasz Karolak - Członek Zarządu 

 

Komisja Rewizyjna: 

 

1. Agnieszka Walisiewicz – Przewodnicząca KR 

2. Justyna Marciniak – Zastępca Przewodniczącej KR 

3. Daniel Ufa – Członek KR 

 

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu 

wykonywanych funkcji. 

 

Liczba członków na koniec 2012 r. – 20 osób. 

 

 

II. Cele statutowe Stowarzyszenia  
 

a. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

b. promocja i organizacja wolontariatu, 

c. działalność edukacyjna, kulturalna i wychowawcza, 

http://www.nadbzura.pl/
http://nadbzura.e-sochaczew.pl/
mailto:nadbzura@gmail.com


d. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

społeczności lokalnej powiatu sochaczewskiego ze społecznościami lokalnymi innych 

państw Unii Europejskiej, 

e. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym także krajoznawstwo ze 

szczególnym uwzględnieniem obszaru powiatu sochaczewskiego 

f. aktywizacja zawodowa osób młodych oraz bezrobotnych, 

g. działalność wspomagająca lokalny rozwój gospodarczy, w tym przede wszystkim 

rozwój przedsiębiorczości, 

h. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,  

i. promocja zdrowia w tym propagowanie zdrowego trybu życia, 

j. promocja różnych form amatorskiej aktywności sportowej 

k. działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, w tym edukacja 

ekologiczna, 

l. propagowanie wiedzy historycznej, w tym ochrona miejsc pamięci i kultury. 

 

 

III. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej 
 

Nie była prowadzona działalność gospodarcza. 

 

IV. Najważniejsze uchwały Zarządu 
 

Styczeń 2012 – przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2011; 

Luty 2012 – decyzja o złożeniu ofert w konkursach Urzędu Miasta w Sochaczewie – 

patriotyzm (organizacja cyklicznych spotkań z historią) i działalność twórcza (wydanie 

książki Panny Dominikanki w Sochaczewie); 

Luty 2012 – decyzja o złożeniu oferty na tłumaczenie Pinkas Sochaczew do Muzeum Historii 

Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra 2012; 

Czerwiec 2012 – decyzja o organizacji nocy świętojańskiej w Plecewicach; 

Lipiec 2012 – decyzja o złożeniu oferty w konkursie Urzędu Marszałkowskiego Woj. 

Mazowieckiego (dofinansowanie tłumaczenia Pinkas Sochaczew); 

Grudzień 2012 – decyzja o organizacji Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w 

dniu 10 lutego 2013r. 

 

 

V. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 
 

Walne Zgromadzenie Członków w związku z ograniczeniami czasowymi członków odbędzie 

się w lutym 2013 roku. 

 

VI. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów 
 

Na początku roku na rachunku bankowym widniała kwota: 1’193,25 zł 

 

Wybrane najwyższe uzyskane przychody: 

 

18’000.00 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; 

16’000.00 – dotacja z Muzeum Historii Polski; 

3’504.00 – darowizny od osób prywatnych; 



3’500.00 – dwie dotacje z Urzędu Miasta Sochaczew. 

 

Na koniec roku pozostała kwota 709,87 zł na rachunku bankowym. 

 

Działania stowarzyszenia były ponadto wspierane pozafinansowo przez kilka instytucji oraz 

liczne grono wolontariuszy. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków znajdują się w sprawozdaniu finansowym za 

rok 2012. 

 

VII. Krótki opis działań Stowarzyszenia 

 
W roku 2012 priorytetem dla Stowarzyszenia były tłumaczenie i wydanie drukiem Księgi 

pamięci Soczewa (Pinkas Sochaczew), którą ostatecznie dzięki całorocznej pracy kilku 

członków Stowarzyszenia udało się zrealizować. Było to możliwe również dzięki dotacjom, 

jakie otrzymaliśmy z Muzeum Historii Polski (Patriotyzm Jutra) i Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego oraz darowiznom osób fizycznych. Ostatecznie 15 grudnia 

2012 w hotelu Chopin odbyła się promocja książki z udziałem zespołu redakcyjnego, które 

zgromadziła liczne grono zainteresowanych osób. Wydawnictwo odsłania niemal całkowicie 

dotychczas pomijane aspekty historii Sochaczewa, a mianowicie związane z osadnictwem 

żydowskim i jego tragicznym końcem. Publikacja jest też jedną z niewielu w ciągu ostatnich 

lat wartościowych inicjatyw wydawniczych w mieście. 

 

Dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Sochaczewie udało się zorganizować cykl 3. Spotkań z 

historią Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej. Wyjątkowa inicjatywa ma na celu poruszanie 

ciekawych wątków z historii miasta i regionu oraz tworzenie środowiska intelektualnego w 

Sochaczewie. Spotkania podejmowały kwestie lokalnych badań genealogicznych, sławnych 

osób związanych z Ziemią Sochaczewską, podsumowały ostatnie badania archeologiczne na 

zamku, przedstawiały perspektywy zabezpieczenia i odbudowy zabytku oraz kwestię 

dziedzictwa żydowskiego w Sochaczewie. Sukces spotkań skłania do kontynuacji w roku 

2013. 

 

Również dzięki dotacji Urzędu Miasta w Sochaczewie udało się przygotować do druku 

monografię klasztoru dominikanek w Sochaczewie, który przez dwieście lat był 

nieodzownym elementem krajobrazu miasta i pozytywnie wpisał się w rozwój Sochaczewa. 

Publikacja, jeśli uda się zgromadzić wystarczające środki, zostanie wydrukowana i 

wypromowana w I kwartale roku 2013. 

 

We wszystkich powyższych działaniach współpracowano z sochaczewskim Stowarzyszeniem 

Nasz Zamek. Jest to kontynuacja podjętej już wcześniej, niezwykle owocnej kooperacji. 

Członkowie Stowarzyszenia wspierali również inicjatywy podejmowane przez Nasz Zamek. 

 

Tradycyjnie już w maju dwie osoby ze Stowarzyszenia wzięły udział w Ogólnopolskim 

Spotkaniu Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich organizowanym przez Nidzicką 

Fundację Rozwoju Nida. A w czerwcu odbyły się obchody nocy świętojańskiej, jako forma 

integracji członków i sympatyków Stowarzyszenia. 

  

Przez cały rok pracowano również nad rozwojem portalu Bohaterowie Bitwy Nad Bzurą 

(www.bohaterowie1939.pl). Do najważniejszych efektów należy zakończenie publikacji 

nazwisk poległych w powiatach nowodworskim, zachodnim warszawskim, płockim i 



gostynińskim. Przygotowano również materiały do uzupełnienia list poległych na całym 

obszarze Bitwy Nad Bzurą. 

 

19 listopada miało miejsce wyjątkowe wydarzenie w życiu portalu Bohaterowie Bitwy Nad 

Bzurą. Wolontariusze pracujący nad uzupełnianiem bazy danych poległych otrzymali 

Wyróżnienie Specjalne w konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Konkurs 

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu został zorganizowany przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy z Mazowieckim Urzędem 

Wojewódzkim, pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz 

Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie. 

 

Lista nazwisk wolontariuszy, którzy zostali wyróżnieni znajduje się w poniższym linku: 

http://www.bohaterowie1939.pl/_content.php?a=news&id_news=135 

 

VIII. Sprawy organizacyjne 
 

Większość spotkań członków Stowarzyszenie odbywa się dzięki uprzejmości Urzędu Gminy 

Brochów w jej obiektach. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w dniu 10.02.2013 

r. 
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